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Iruzkina 
 
Zer irakasten deusku gaurko Liturgiak? Bateatu-
ak, Jesusen antzera, eskuzabala izan behar dau-
ala. Ez bagara, ez dogu aintzat hartu gure Bate-
oa, ez dogu jokatzen Jesusegaz hildako lez, ez 
gara haren jarraitzaile. 
 

Eskuzabaltasunez jokatzen dauana ez da sari ba-
rik geldituko. Baina bere saria eskuzabal izatea 
izango da lehenengo ta behin. Eta poztu egingo 
da bestentzat astia ataraten daualako, inortaz 
txarrik pentsatzen ez daualako; eta eskua edo-
nori luzatzen deutsolako laguntza eskeiniz. Nor-
bere buruaz baino ez arduratzeaz hilda dagoala-
ko, eta beti bilatuko daualako besteen ona: 
etxean, auzoan, elizan, lanean, lagunen arte-
an… edonon! Kritikatua izango dala? Zer esanik 
ere ez! Baina nortzuk kritikatuko dabe? Baina, 
zelan izango da autortua gerorantza? Danok da-
kigu nortzuk dagozan gure gogoan eta gure biho-
tzean: euren bizia (eta euren ondasunak) beste-
en alde emon dabenak. 
 
Pentsatu geike: eta nik, non emon daikedaz nire 
ondasunak edo nire astia edo nire burua besteen 
alde jarri? Eta zertan? 
 

…Saria Jainkoagandik baino ez itxaronda. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 
1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
…/… 
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—BEDEINKATUA JAUNGOIKOA, JESUKRISTO GURE 
JAUNAREN AITA. 
 
Damu-otoitza 
Betebeharretan baino ez erantzuteak eskuzabal-
tasunik ez, zekenkeria, eragiten dau. Eta zenbat 
holango daukagun, ezta? Damutu gaitezan. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaganako bidea zaituguna, 
erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, behartsuekaz bat egin zinana, 
Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, zure ikasleok eskuzabalak egiten 
gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Bere Semeagan uste osoa agertzen deusku 
Jainkoa Aita/Amak, eta eskuzabaltasunez eran-
tzuteko, haren hitza eta eredu izatea jarten 
deuskuz. Zuzendu gakiozan eskale: 
 

Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 
 

 
 
—Elizearen alde: bere seme-alabak liturgia be-
tekizunetara barik, behartsuen artean-eta, 
Jainkoagaz eskuzabal jokatzera bialdu daizan, 
egin daigun otoitz. 
 
—Gure etxeak bunkerrak izan ez daitezan, au-
zoari zabalik dagozanak baino, eta etorkinari 
harrera on egiten dakienak izan daitezan, egin 
daigun otoitz. 
 
—Gure zaharrak eta gaisoak aintzat hartuak izan 
daitezan gure etxeetan, seme-alaba-lobentzat 
eredu izateraino, egin daigun otoitz. 
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Zeu zaralako haren indarraren dedua, 
eta zure maitasunez jasoten dogu burua. 
Jauna da gure babeskin, izan ere, 
Israelgo Santua, gure Errege. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Zein gatx egiten jakun besteaz uste ona izatea; eta zein 
errez harenganako bildurra agertzea, edo harenganako sus-
moak haizeratzea. Baina ba dago bestelakorik ere. Eta gaur 
eredu izan daitekiguz… Hementxe agertuko jaku hainbesteta-
riko bat. Entzun arretaz. 
 
 
Erregeen liburutik (2 Erg 4,8-11.14-16a) 
 
Behin baten, Eliseo Sunandik zehar joiala, hango andra abe-
rats batek bazkaltzera eroan eban; eta harrezkero Eliseo, 
handik igaroten zan guztietan, harengana joaten zan bazkal-
tzera. Andreak esan eutson senarrari: «Begira, badakit Jaun-
goikoaren gizon hori santu bat dana. Egin deiogun etxe-
ganean gela txiki bat, sarritan dator gurera-ta; jarri deiogu-
zan han ohea, mahaia, aulkia eta argi-mutila, gurera datorre-
nean berton gelditu daiten». 
Halako baten, etorri zan Eliseo, gela haretan sartu, eta ber-
tan etzun zan. Eliseok Gejazi bere morroiari esan eutson: 
«Zer egin geinke andra honen alde?» Gejazik erantzun eu-
tson: «Ez dauka umerik, eta bere senarra zaharra da». Eliseok 
Gejaziri: «Dei egiozu». Dei egin eutson Gejazik, eta atean 
agertu zan andrea. Eliseok esan eutson: «Datorren urtean, 
sasoi honetan, seme bat izango dozu besoetan».  

      Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 13. li-
turgia hau ospatzera. Belarrietako tirakada han-
dia egingo deusku, arretaz jarraitzen badogu. 
Baina Jainkoari esku zabalez erantzutea bilatzen 
badogu, ziur asebeteko gaituna. 
Bilatu daigun liturgia honen ospakuntzan gure 
bateatu nortasunaz jabetzea eta Jainkoari esku-
zabalez erantzuten jardutea. 
Abesti artean sartu gaitezan, ba, jai-giroan. 
 
 

Sarrera-abestia 
 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
1 Entzun dezagun apaltasunez entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia gure indarra gure bizia. 
 
2 Gurekin dogu maisu ta lagun gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez ta maitasunez bere esana! 
 
AGURRA 
Bere buruaz guztiz ahazturik / lehentasuna 
Jainkoaren nahia daualako / bihotzean behar-
tsuak daukazan Jauna / goretsi daigun. 
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OTOITZA 
 

Jesus Jauna: zure bihotz onak, 
Jainkoaren nahia bilatzeak, 
zeure buruaz ahaztera, eta 
lehentasuna behartsuei emotera zaroaz. 
 
Zure inguruan legokezan ikasleak ere 
holangoxeak gura dozuz, gura gaituzu: 
lehen ardura euren burua ez dabenak, 
bihotzean behartsuari leku egiten deutsoenak. 
 
Begitu eiguzu, ba, guri Jesus, 
zure jarraitzaile garala dinogunoi 
baina geurean eta lehengotan jarraitzeko 
atxakiak bilatzen baino ez dihardugunoi:  
besteen bildurrez eta lotsaz bizi gara, 
besteak zurrumurrupean hartzen 
eta, zeregin gehiegiren atxakiz, ezer ez egiten. 
Atara gaizuz, atara naizu, Jauna,  
 egoera honetatik! 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
ERANTZUN-SALMOA 
 

 
 
R/. Jauna, zure maitasuna 
 abestuko dot betiren beti. 
 
Jauna, zure maitasuna abestuko dot betiren beti, 
zure leialtasuna adierazoko gizaldiz-gizaldi. 
Esana dozu: «Maitasuna betiko dot eregi», 
zure leialtasuna zeruan dozu sendo jarri.   R/. 
 
Bai dohatsu, Zuri pozez oihu egiten dakian herria; 
Jauna, zure aurpegiko argitan dabil ha. 
Zure izenaz dira beti pozten, 
zure zuzentasunaz arrotzen. R/. 
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—Lehentasun lez geurea baino ez ikustetik urten 
eta alkarrenganakotasuna bultzatu daigun, bo-
kazinodunak, zerbitzariak eta eredukoak izan 
daitekezanak sortuazoz, egin daigun otoitz. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 
 
 (Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Bizi izateko lain eta gehiago daukagunok bildur handia deu-
tsogu heriotzeari, batez ere Jesusenganako zintzotasunez 
jokatu ez badogu. Baina irakurgai honek, heriotzeaz dihar-
duan arren, Bateoaren handitasuna azalduko deusku. Ea geu-
retu geiken. 
 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei (Erm 6, 3-4. 8-11) 
 

Senideok: Bateoaz Kristo Jesusi lotuak izan garanok, Haren 
heriotzeari lotuak izan gara. Bateoaren bitartez Beragaz heri-
otzan hobiratuak izan gara; Kristo hilen artetik Aitaren ain-
tzaz biztua izan zan lez geu ere bizitza barri baten ibili gaite-
zan. 
Beraz, gu Kristogaz hil bagara, sinisten dogu, bizi ere; Bera-
gaz bizi izango garala; izan ere, badakigu Kristo hilen artetik 
biztu zan ezkero, ez dana barriro hilgo; heriotzeak ez dauka 
Harengan gehiago aginterik. Haren hiltea pekatuarentzat 
behin-betiko hiltea izan zalako; eta Haren bizi izatea, Jaun-
goikoarentzat bizi izatea da. Holan, bada, zuok ere euki egi-
zuez zeuon buruak pekatuarentzat hilak lez eta Jaungoikoa-
rentzat biziak, Kristo Jesus gure Jaunagan.  

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

 Zirt eta zart egiten agertzen jaku Jesus; er-
dizka-merdizkakoak bazterreratzen. Horregai-
tik, behar bada, ez dogu atsegineko izango 
gaurkoan. Egin deiogun, horraitino, harrera on 
ebanjelioari Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 10, 37-42) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen apostoluei: 
«Aita nahiz ama Ni baino maiteago dauana ez da 
Niretzat gai; semea nahiz alabea Ni baino mai-
teago dauana ez da Niretzat gai. Bere kurutzea 
hartu eta jarraitzen ez deustana ez da Niretzat 
gai. Bere biziaren jabe izan nahian dabilanak 
galdu egingo dau; bere bizia Nigaitik galtzen 
dauanak, ostera, eskuratu egingo dau. 
Zuek onartzen zaituanak Neu onartzen nau, eta 
Ni onartzen nauanak bialdu nauana onartzen 
dau. 
Profeta bat profeta dalako onartzen dauanak 
profeteari zor jakon saria izango dau; eta per-
tsona zuzen bat zuzena dalako onartzen daua-
nak pertsona zuzenari zor jakon saria izango 
dau; eta txiki honeetako bati, nire ikasle dala-
ko, baso bete ur fresko besterik ez bada ere 
emoten deutsana, benetan dinotsuet ez dala sa-
ri barik geldituko». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-


